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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº: 027/2017 

Processo: 480/2017 

 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
INSUMOS AGRÍCOLAS, conforme quantitativos e qualitativos indicados no Anexo I.  
 

PREÂMBULO 
Aos trinta e um dias do mês de maio de 2017, às 14h00 horas reuniram-se na sala de 
licitações do prédio da Prefeitura Municipal de Rolador, sito a Avenida João Batista, nº. 700, 
a Pregoeira LAURA PETRI e equipe de apoio Senhor(a), MARCELO SCHMEING e 
ODELMAR FENNER, nomeados pela portaria 4.659 de 27 de abril de 2017. 
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados 
presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas 
e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 
                                                                    
                                                CREDENCIAMENTO 
REPRESENTANTES                                                                  EMPRESAS 
    

LUIS SANDRO SILVA DOS SANTOS 
CPF: 928.074.960-91 

Cooperativa Tritícola Regional São Luizense 
Ltda - COOPATRIGO 
CNPJ: 97.078.463/0010-07 

 
Recebeu-se a declaração da Licitante de que atende plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no Edital e o envelope contendo a Proposta e os documentos de 
habilitação, respectivamente. 
 
                                                    REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta da empresa e, com a colaboração 
dos membros da equipe de apoio a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, 
prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.      
                                
       
 Fase: Propostas escritas, negociação e Classificação 
 
 

ITEM COOPATRIGO 
01 125,00 

02 55,00 

03 60,00 

04 41,00 

05 145,00 

 
NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução de preço da menor oferta com o credenciado representante da 
empresa, a Pregoeira decidiu motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta e do 
objeto vencedor. Considerou que o preço obtido é ACEITÁVEL quanto ao valor e o objeto 
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por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo 
de licitação. 
                                                 HABILITAÇÃO  
Aberto o segundo envelope da Licitante credenciada, foi analisada a documentação de 
habilitação e verificado a veracidade da referida constatou que a empresa atendeu a todos 
os requisitos do edital. Os documentos de habilitação examinados e a proposta do 
credenciado foram rubricados pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio.  
                                                                                 

RESULTADO 
 

Á vista da habilitação, foi declarado que a empresa Cooperativa Tritícola Regional São 
Luizense Ltda – COOPATRIGO foi vencedora  em todos os itens.. 
 
 

ADJUDICAÇAO 
 

Ato contínuo, consultado, o licitante declinou o direito de interpor recurso e a Pregoeira 
adjudicou o Objeto deste Pregão à Vencedora.                                        
 

 

 
                                                  ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas. 
 
 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Não houve ocorrências no decorrer da sessão. 
 
  

Laura Petri 
Pregoeira 

 

 
Odelmar Fenner 
Presidente 

Marcelo Schmeing 

Secretário 

 

 
 


